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A Coordenação do PPGSC - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da 

FURB - Universidade Regional de Blumenau, no uso de suas atribuições, altera os itens de 

avaliação das publicações do Edital 007/2022 Processo para Credenciamento de 

Docentes Pesquisadores, os quais ficam assim estabelecidos:  

 

  

No item “REQUISITOS EXIGIDOS PARA O CANDIDATO AO 

CREDENCIAMENTO” sub item “g” : 

Onde se lê: ".....Publicação de pelo menos um artigo científico em periódico inde-

xado com conceito B3 ou superior, no WEBQUALIS/CAPES-2013/2016 na área de Saúde 

Coletiva nos últimos 04 anos, retroativos a data do início das inscrições para este edital...." 

Leia-se: "....Publicação de pelo menos um artigo científico em periódico indexado 

com conceito B1 ou superior, no WEBQUALIS/CAPES-2017/2020 na área de Saúde Co-

letiva nos últimos 04 anos, retroativos a data do início das inscrições para este edital...." 

 

No item “CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, sub item Descrição dos Critérios de Avalia-

ção”: 

Onde se lê: 

3. Produção científica  

Será considerada a seguinte escala cumulativa de pontuação, por artigo cien-

tífico publicado em periódico indexado no Webqualis, na área de Saúde Co-

letiva, nos últimos quatro anos *. 

B3 → 10 pontos 

B2 → 15 pontos 

B1 → 20 pontos 

A2 → 25 pontos 

A1 → 30 pontos 

0,30 
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Leia-se: 

3. Produção científica  

Será considerada a seguinte escala cumulativa de pontuação, por artigo cien-

tífico publicado em periódico indexado no Webqualis 2017-2020, na área de 

Saúde Coletiva, nos últimos quatro anos *. 

B4 → 10 pontos 

B3 → 15 pontos 

B2 → 20 pontos 

B1 → 25 pontos 

A4 → 30 pontos 

A3 → 35 pontos 

A2 → 40 pontos 

A1 → 50 pontos 

0,30 

 

             

    

                                                                   

   

  

  

  

Blumenau, 13 de fevereiro de 2023.  
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Prof. Dr. Ernani Tiaraju de Santa Helena   

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 


